Данська рада у справах біженців (DRC) інформує про правила перетину державного
кордону для осіб, які у пошуках безпеки залишають або планують залишати територію
України.

ПОЛЬЩА
• в'їзд без будь-яких документів про COVID вакцинацію, ПЛР-тесту тощо;
• виїзд з України дозволено жінкам, а також чоловікам, які не досягли 18 чи є старше 60 років;
• в'їзд без біометричного закордонного паспорту. Рекомендується мати при собі документи, що
посвідчують особу (національний або міжнародний паспорт, водійські права, свідоцтво про
народження дітей). Пропуску осіб без жодних документів вирішується в індивідуальному порядку
(за інформацією, що надходила до DRC, пропуск осіб без документів дійсно відбувається в ряді
випадків на розсуд прикордонної служби);
• особи з наявним біометричним закордонним паспортом зможуть в’їхати та пересуватися всім
Європейським Союзом протягом 90 днів;
• перетин кордону на авто дозволено без наявності полісу страхування — «зеленої карти».
• по приїзду до Польщі зверніться до найближчого приймаючого центру, щоб отримати тимчасове
житло, гаряче харчування, напої, базову медичну допомогу та місце для відпочинку.
Адреси пунктів прийому:
- Дорогуськ-Ягодзін: Комунальний центр культури і туризму «Палац Суходольських», вул. Паркова 5,
22-175 Дорогуськ — житловий масив;
- Долгобичів-Угринів: Прикордонний центр культури та відпочинку, вул. Spółdzielcza 8, 22-540
Dołhobyczów;
- Зосін-Устилуг: Шкільний комплекс у Городло, вул. Piłsudskiego 58, 22- 523 Городло;
- Гребенне-Рава Руська: Початкова школа в Любичі Кролевській (задня частина спортивного залу),
вул. Jana III Sobieskiego 5, 22-680 Lubycza Królewska;
- Корчова-Краковець: Загальна кімната, Korczowa 155, 37-552 Korczowa;
- Медика-Сегінє: Спортивний зал — Медика 285, 37-732 Медика;
- Будомир-Грушів: Початкова школа в Кровіці Сама 183, 37- 625 Кровіця Сама;
- Крощенко-Смольниця: Колишня початкова школа в Лодині, Лодина 41, 38-700 Устшики Дольні.
СЛОВАЧЧИНА
• в'їзд без будь-яких документів про COVID вакцинацію, ПЛР-тесту тощо;
• виїзд з України дозволено жінкам, а також чоловікам, які не досягли 18 чи є старше 60 років;
• в'їзд без біометричного закордонного паспорту. Рекомендується мати при собі документи, що
посвідчують особу (національний або міжнародний паспорт, водійські права, свідоцтво про
народження дітей). Пропуск осіб без жодних документів вирішується в індивідуальному порядку (за
інформацією, що надходила до DRC, пропуск осіб без документів дійсно відбувається в ряді випадків
на розсуд прикордонної служби);
• особи з наявним біометричним закордонним паспортом зможуть в’їхати та пересуватися всім
Європейським Союзом протягом 90 днів;
• резидентам і громадянам третьої країни буде надано транзит через Словаччину, якщо вони мають
дійсний міжнародний проїзний документ (біометричний закордонний паспорт). Такі особи мають
покинути Словаччину протягом 72 годин після в’їзду;
• працюють три прикордонні пункти пропуску: Вишнє-Нємецьке, Убля та Вельке Слеменце;

Інформаційна довідка створена у рамках проєкту «Захист гуманітарних прав, фундаментальних свобод та безпеки
громад, що постраждали від конфлікту, які знаходяться під ризиком вибухонебезпечних боєприпасів на сході України»,
що фінансується в рамках цивільного захисту та гуманітарної допомоги Європейськ ого Союзу. Проте висловлені
погляди та думки належать лише автору (авторам) та не обов'язково відображають погляди Європейського Союзу
або Данської ради у справах біженців (DRC). Ні Європейський Союз, ні DRC не можуть нести за них відповідальність.

• побудовано тимчасовий табір в Гуменному та обладнано приблизно 30 наметів з таборовими
ліжками, килимками та спальниками, опаленням, освітленням, їдальнею та гігієнічним посудом.
Поточна місткість табору розрахована на 500 осіб;
• словацька залізнична компанія (Železničná spoločnosť Slovensko) запровадила безкоштовний проїзд
у поїздах InterCity для громадян України з дійсним паспортом; також у деяких областях, зокрема,
Братиславі та Трнаві, запроваджено безкоштовний проїзд приміськими автобусами для громадян
України.
МОЛДОВА
• в'їзд без будь-яких документів про COVID вакцинацію, ПЛР-тесту тощо;
• виїзд з України дозволено жінкам, а також чоловікам, які не досягли 18 чи є старше 60 років;
• потрібно мати при собі документи, що посвідчують особу (національний/міжнародний паспорт,
водійські права, свідоцтво про народження дітей);
• перетин кордону дозволено без наявності полісу страхування — «зеленої карти»;
• основні пункти пропуску: Паланка-Маяки-Удобне, Тудора-Староказаче, Отач-МогилівПодільський, Крива-Мамалига;
• створено центри тимчасового розміщення біженців у Паланці (Palanca) та Каларасауці (Calarasauca),
що межують з Україною.
РУМУНІЯ
• в'їзд без будь-яких документів про COVID вакцинацію, ПЛР-тесту тощо;
• для в'їзду необхідний біометричний або національний паспорт (віза не потрібна);
• особи, які хочуть в’їхати в Румунію на авто, повинні мати на увазі вимоги щодо наявності страхового
полісу для авто європейського зразку («зелена карта»);
• Румунія ще не відкрила жодних таборів для біженців, однак, громадські активісти надають їжу та
іншу допомогу у наступних таборах:
- 30 наметів розташовано у місті Серет, у Сучавському повіті Румунії;
- 2 намети розташовано на пунктах пропуску біля річки Прут у Станчі;
- мобільний табір розгорнуто на пункті пропуску Сігету Мармацієй в області Марамуреш.
УГОРЩИНА
• в'їзд без будь-яких документів про COVID вакцинацію, ПЛР-тесту тощо;
• виїзд з України дозволено жінкам, а також чоловікам, які не досягли 18 чи є старше 60 років*;
• в'їзд без біометричного закордонного паспорту. Рекомендується мати при собі документи, що
посвідчують особу (національний або міжнародний паспорт, водійські права, свідоцтво про
народження дітей). Пропуску осіб без жодних документів вирішується в індивідуальному порядку
(за інформацією, що надходила до DRC, пропуск осіб без документів дійсно відбувається в ряді
випадків на розсуд прикордонної служби);
• особи з наявним біометричним закордонним паспортом зможуть в’їхати та пересуватися всім
Європейським Союзом протягом 90 днів;
• перетин кордону дозволено без наявності полісу страхування - «зеленої карти»;
• Угорщина відкрила гуманітарний коридор для громадян із сторонніх країн, таких як Іран чи Індія, які
втікають з України, пропускаючи їх без візи та доставляючи до найближчого аеропорту Дебрецена;
• адреси пунктів прийому біженців біля кордону з Словаччиною: Balassagyarmat та Vámosszabadi
Залишились запитання? Телефони гарячої лінії Данської ради у справах біженців:
095 364 28 10 / 063 543 15 85

Інформаційна довідка створена у рамках проєкту «Захист гуманітарних прав, фундаментальних свобод та безпеки
громад, що постраждали від конфлікту, які знаходяться під ризиком вибухонебезпечних боєприпасів на сході України»,
що фінансується в рамках цивільного захисту та гуманітарної допомоги Європейськ ого Союзу. Проте висловлені
погляди та думки належать лише автору (авторам) та не обов'язково відображають погляди Європейського Союзу
або Данської ради у справах біженців (DRC). Ні Європейський Союз, ні DRC не можуть нести за них відповідальність.

